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Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida

Campus Virtual de la UB

Pregunta 1
Incorrecte

Puntuació -0,20
sobre 1,00

Marca la
pregunta

Pregunta 2
Parcialment
correcte

Puntuació 0,88
sobre 1,00

Marca la
pregunta

Començat el dijous, 5 desembre 2013, 15:41
Estat Acabat

Completat el dijous, 5 desembre 2013, 15:51
Temps emprat 10 minuts 25 segons

Qualificació 5,58 sobre 10,00 (56%)

En relació als valos normals d'un hemograma indiqui la resposta FALSA:

Con relación a los valores normales de un hemograma indique la respuesta FALSA:

Trieu-ne una:
a. Els valors normals del recompte d'hematies en una dona són de 4,5 - 5,6 x 106 /µl

Los valores normales del recuento de hematies en una mujer son de 4,5 - 5,6 x 106 /µl 
b. El valor normal de limfòcits en la fòrmula leucocitària o recompte diferencial de leucòcits és del

20-40%
El valor normal de linfocitos en la fórmula leucocitaria o recuento diferencial de leucocitos es del 20-
40%

c. Els valors normals del recompte de plaquetes en una dona són de 50.000 - 90.000 /µl
Los valores normales del recuento de plaquetas en una mujer son de 50.000 - 90.000 /µl

d. Els valors normals d'hematòcrit en els homes son de 40-54%.
Los valores normales de hematocrito en los hombres son 40-54%.

Sense resposta

Davant una infecció viral l'organisme actua mitjançant mecanismes de defensa intracel·lular.
Relacioni les descripcions amb el tipus de cèl·lula o molècula química:

Ante una infección viral, el organismo actua mediante mecanismos de defensa intracelular. Relacione
las descripciones con el tipo celular o molécula química:

Reconeixen el complex antigen viral i molècula CMH tipus I
de les cèl·lules del nostre organisme infectades i les
destrueixen 
reconcocen el complejo viral y molécula CMH tipo I de las
células de nuestro organismo infectadas y las destruyen

Limfòcits T citotòxics i cèl·lules NK

enzims citotòxics que indueixen apoptosi 
enzimas citotóxicas que inducen apoptosis

granzimes

Pirògen 
Pirógeno

Macròfags

Citocina antiviral 
Citocina antiviral

Interferó

Actuan com opsonines, revestint les particules virals per a
facilitar-ne la fagocitosi. 
actuan como opsoninas revistiendo las partículas virales
para facilitar su fagocitosis

Anticossos

S'uneixen al complrex l'antigen viral - molècules CMH tipus
II de les cèl·lules presentadores d'antigen 
se unen al antigeno viral unido a las moléculas CMH tipus
II de las células presentadoras de antígeno

Limfòcits T col·laboradors o helper

Fagociten virus i inserten fragments de l'antigen viral a les
molècules CMH classe II de la seva membrana 
ingieren virus e insertan fragmentos de antígeno viral en la
moléculas CMH de clase II de sus membranas

Macròfags

Citocina que ocasiona vasodilatació, augment de la
permeabilitat capil·lar i broncoconstricció.
Citocina que ocasionavasodilatación, aumento de la
permeabilidad capilar y broncoconstricción

histamina

Navegació pel
qüestionari

Acaba la revisió
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Pregunta 3
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correcte

Puntuació 0,50
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Correcte
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sobre 1,00

Marca la
pregunta

Relacioni les descripcions amb el tipus de cèl·lula:
Relacione las descripciones con el tipo celular:

Fagociten i presenten els antígens estranys associats al CMH-II. 
Fagocitan y presentan los antígenos extraños asociados al CMH-II

Macròfags

Quan s'activen alliberen limfocines que activen els macròfags. 
Cuando se activan liberan linfocines que activan a los macrófagos

Limfòcits B

Quan s'activen alliberen limfocines que activen la proliferació i
diferenciació dels limfòcits B 
Cuando se activan se liberan limfocinas que activan la
proliferación y diferenciación de los limfocitos B

Macròfags

Reconeix antígens estranys associats a molècules del CMH-I a la
membrana de cèl·lules infectades per virus. 
Reconoce antígenos extraños asociados a moléulas del CMH-I a
la membrana plasmàtica de células infectadas por virus

Limfocits T citotòxics

Quan s'activen alliberen factors estimulants de les colònines que
augmenten la producció de leucòcits
Cuando se activan liberan factores estimulantes de colonias que
aumentan la producción de leucocitos.

Limfocits T citotòxics

Alliberen perforina i granzimes 
Liberan perforina y granzimas

Limfòcits T col·laboradors

Quan s'activen es diferencien en cèl·lules plasmàtiques i
sintetitzen anticossos. 
Cuando se activan se diferencian en células plasmáticas y
sintetizan anticuerpos

Limfòcits B

Estan programades per a reconeixer antígens amb els que hi han
tingut contacte previ. 
estan programadas para reconocer antígenos con los cuales han
tenido un contacto previo

limfòcits B o T de memòria

Indiqui quins dels següents factors ocasionen vasoconstricció (més de 1 resposta és correcta):

Indique cuál de los siguientes factores ocasionan vasoconstricción (más de una respuesta es
correcta)

Trieu-ne una o més:
a. Serotonina. 

Serotonina 
b. Factor activador plaquetari. 

Factor activador de plaquetas
c. ADP. 

ADP
d. Colagen. 

Colágeno
e. Tromboxà A2. 

Tromboxano A2 
f. Fosfolípids plaquetars. 

Fosfolípidos plaquetares

En la formació del tap plaquetari, el factor activador plaquetari (PAF)  alliberat per les

plaquetes ajuda a convertir els fosfolípids plaquetars en tromboxà A2 , el qual activa 

l'agregació plaquetar .

Les cel·lules endotelials no lesionades sintetitzen calci  i secreten oxid nítric
els quals inhibeixen l'adhesió plaquetar en els vasos sans. 

 En la formación del tapón plaquetario, el (factor activador plaquetario (PAF) - ADP - fibrinógeno)
liberado por las plaquetas ayudan a concertir los fosfolípidos plaquetares en (factor tisular activado -
tromboxano A2 - PDGF), el cual activa (la cicatrización de las heridas - la agregación plaquetar - la
retracción del coágulo).Las células endoteliales no lesionadas sintetizan (serotonina - prostaciclina -
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calcio) i secretan ( bradicinina - proteïna C - óxido nítrico) los cuales inhiben la adhesión plaquetar en
los vasos sanos.

Indiqui quina de les següents opcions és CORRECTE respecte la formació i destrucció dels eritròcits:
Indique cuáles de las siguientes opiones es CORRECTA respeto la formación y destruccion de los
eritrocitos:

Trieu-ne una:
a. La ferritina és la proteïna plasmàtica que transporta el Fe3+ en sang. 

La ferritina es la proteína plasmàtica que transporta el Fe3+ en sangre.
.

b. La transferrina és la proteïna que s’uneix al Fe3+ especialment en cèl·lules hepàtiques i
constitueix el reservori de ferro per al nostre organisme. 

La transferrina es la proteína que se une al Fe3+ especialmente en células hepáticas y constituye el
reservorio de hierro para nuestro organismo. 

c. La bilirrubina és la porció no fèrrica del grup hemo, un pigment que s’elimina en part per la orina i
en part per les femptes. 
La bilirrubina es la porción no ferrica del grupo hemo, un pigmento que se elimina en parte por la
orina i en parte por la heces.

d. El fetge degrada i metabolitza els glòbuls vermells desgastats. 
El hígadodegrada ymetabolizalos glóbulos rojosdesgastados..

Sense resposta

Trobarem aglutinines anti A i anti B en el plasma d'una persona que és ...

Encontraremos aglutininas anti A i anti B en el plasma de una persona que es ....

Trieu-ne una:
a. del grup sanguini 0.

del grup sanguíneo 0.
b. del grup sanguini A. 

del grup sanguíneo A.
c. del grup sanguini B. 

del grup sanguíneo B.
d. del grup sanguini AB. 

del grup sanguíneo AB. 

Sense resposta

Indiqui quina de les següents molècules pot opsonitzar antígens:

Indique cuál de las siguientes moléculas puede opsonitar antígenos:

Trieu-ne una:
a. Histamina
b. IBradicinina
c. interferó
d. Anticossos.

Anticuerpos. 

Sense resposta

En relació a la immunitat, indiqui la resposta FALSA:
Con relación a la inmunidad, indique la respuesta FALSA:

Trieu-ne una:
a. L'alliberació d'interleucina-1 per part dels macròfags indueix l'aparició de febre. 

La liberación de interleucina 1 por parte de los macrófagos induce la aparición de fiebre.
b. Les cel·lules natural-killer alliberen granzima que afavoreix l'apoptosi. 

Las celulas natural killer liberan granzima, que favorece l'apoptosi.
c. Els antigens virals són fagocitats per macròfags i presentats als limfòcits T col·laboradors

associats a les molècules CMH classe I. 
Los antigenos virales son fagocitados por macrófagos y presentados a los limfocitos T colaboradores
asociados a las moléculas CMH classe I. 

d. Les cel·lules T citotòxiques alliberen una proteïna que ocasiona porus a les membranes cel·lulars
anomenada perforina. 
Las células T citotóxicas liberan una proteína que provoca poros en las membranas celulares llamada
perforina .
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Sense resposta

En relació a la resposta immunitària, indiqui la resposta FALSA:

Con relación a la respuesta inmunitaria, indique la respuesta FALSA:

Trieu-ne una:
a. Trobem anticossos IgA en les secrecions externes: saliva, llàgrimes, llet materna, etc.

Encontramos anticuerpos IgA en las secreciones externas: saliva, lágrimas, leche materna, etc.
b. Els anticossos circulants actuen directament protegint l'organisme en front a microorganismes

mitjançant l'activació del sistema de complement.
Los anticuerpos circulantes actúan directamente protegiendo nuestro organismo mediante la
activación del sistema de complemento.

c. Els anticossos tipus IgG representen el 75% dels anticossos circulants en el plasma perquè es
produeixen en la resposta immunitària primària.
Los anticuerpos tipo IgG representan el 75% de los anticuerpos circulantes en el pl porqué se
producen en la respuesta inmunitaria primaria. 

d. Els anticossos IgM són proteïnes grans amb 10 punts d'unió a antígens.
Los anticuerpos IgM son proteínas grandes con 10 puntos de unión a antígenos.

Sense resposta

Acaba la revisió
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